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 منتدى اسطنبول للقیادة ٢٠٢٠ 

20 - 22
  2020 ــر فـــبرایـــ

ــتخدام أدوات قیادة التغییر باس
الذکاء الصناعي الداره املستقبل

٢٠٢٠ حکمتنا 

"القیادة هي إعالن الرؤیا، تجســید القیم،
وتهیئــة البیئة لتحقیق اإلنجاز"

أیاممتحدثین

+90 212 465 88 86

PHONE ADDRESS

YEŞILKÖY MAH ATATÜRK CAD EGS BLOKLAR NO 12 KAPI 
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القیادات املشارکة

محاورنا

معادلتنا  ٢٠٢٠

حکمتنــا ٢٠٢٠

املؤثرون يف رسم خارطة طریق القیادة ٢٠٢٠

مهمتنا
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قیادة التغییر باستخدام أدوات الذکاء الصناعي إلداره املستقبل

20 - 22
  2020 ــر فـــبرایـــ

"ابتکار قائد الجیل القادم"
"الذکاء االصطناعي یمّکن القادة ، ال یحل محلهم"

ــر  ــر وتطوی ــی تغیی ــا إل ــذي یقــود قادتن ــذکاء االصطناعــي  ال ــم بســرعة باســتخدام أدوات ال ــر العال یتغی

کفاءاتهــم وقوتهــم مــن أجــل التکییــف مــع هــذا التغییــر الســریع وتحســین االقتصــاد لتحقیــق املیــزة 

النسبیة املطلوبة.

یجمــع منتــدى اســطنبول للقیــادة ٢٠٢٠ قــادة الفکــر االداري والتکنولوجــي  و التطویــر و  خبــراء التخطیــط  

ملدة ثالثة أیام من التعلیم والتواصل لتبادل أفضل املمارسات. 

 نتطلــع يف املنتــدى الــی ربــط القیــادة االداریــة و دمجهــا يف محــاور الــذکاء االصطناعــي و مناقشــة 

التحدیــات و التطــورات يف تحقیــق املیــزة التنافســیة و البحــث يف الیــة تحقیــق التغییــر يف منظمــات 

االعمال و بناء تجربة فریدة من نوعها رفیعة املستوى و إقامة عالقات تجاریة وصداقات.

تم اســتضافة منتدى القیادة يف مدینة اســطنبول  يف ترکیا بواســطة REFERENCE لالستشــارات وتطویر 

األعمال لتقدیم تجربة لن تنسی أبًدا.
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معادلتنا  ٢٠٢٠

حکمتنا ٢٠٢٠

املؤثرون يف رسم خارطة طریق القیادة ٢٠٢٠

مهمتنا

تعاونقائد 

"القیادة هي إعالن الرؤیا، تجسید القیم، وتهیئة البیئة لتحقیق اإلنجاز"

خطوة خارج منطقة الراحة مع :

العقل املدبر ألدوات إدارة املستقبل: د.رامي شاهین

املتحدث التحفیزي والتمکیني يف الیونان وقبرص : د. جون کالوغراکیس

مؤثــر التفکیــر الســحري يف العالم العربي وترکیــا : د. عبد القادر دهمان

مهمتنــا  الیــة التفکیــر يف احــداث التغییــر حــول اســتراتیجیة األداء و دینامیکیــات الفریــق لتحقیــق االهــداف 

و بناء شبکة التواصل مع االخرین.

تحفیــز املبدعیــن بالترکیــز یلع االدوات و التکنیــك الــذي یســهل الوصــول العــادة برمجــة حیاتهــم املهنیــة 

ــتخدام  ــل باس ــة و التعام ــود الذاتی ــم القی ــب و فه ــت املناس ــة يف الوق ــئلة االبداعی ــتنباط االس ــة اس و الی

الذکاء العاطفي و ربطها بالشخصیات املختلفة.

احــداث الفــرق بالترکیــز یلع فهم الفوارق الفردیــة ووجهات النظر داخل الفریق و زیادة مســتویات الثقة.

بؤرتنــا للقیــادة هــي الحــوار الــذي نخلقــه بیــن القــادة و منظماتهــم و تحفیــز الحــوار املهنــي و املبنــي یلع 

اساس علمي .
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اهدافنا

القیادات املشارکة

محاورنا

استکماال ملسیرة مؤتمراتنا السابقة منتدى  اسطنبول   ٢٠٢٠للقیادة یتیح لکم الفرصة للقاء واالستماع إلی 

موؤثرون  يف تحقیق التغییر يف القیادة (النظریة والتدریب العملي).

�� لتفوق وظیفة القیادة.��االستثمار يف شبکات العالقات املهنیة���������� إلیجاد أفضل الحلول وتنفیذ �� و

مناقشة دور القادة يف إشراك استراتیجیات املنظمة لتنفیذ االبتکار يف القوى العاملة.

تغییــر رؤیــة القــادة حــول دور الجیــل الجدید يف إحــداث التغییــر يف املنظمات.

املــدراء و القیــادات املشــارکون  يف املنتــدى هــم املتخصصــون يف  االدارة مــن مختلــف القطاعــات  العامــة 

و الخاصة وجمیعهم من صانعي القرار.

ــادة  ــن وق ــن واملتخصصی ــار املهنیی ــدراء  وکب ــع امل ــل م ــارکة والتواص ــة للمش ــن منص ــا ویضم ــح منتدان یتی

ــم يف  ــین مهاراته ــم وتحس ــیع معارفه ــی توس ــعون إل ــن یس ــة الذی ــال يف الوظیف ــرکاء األعم ــرق وش الف

الوظائــف الرئیســیة للمــوارد البشــریة وکذلــك أولئــك املســؤولین عــن تقییــم االدارة وفعالیتهــا يف املنظمــة 

هذا املنتدى مناسب أیًضا للموظفین الذین یستهدفون التطویر أو الترقیة يف الوظائف االداریة.

یضم املنتدى ٣ محاور رئیسیة  تناقش :

املحــور االولی: أهمیة القیادة يف تعزیز االبتــکار التنظیمي

املحور الثاني: تقییم نضج الذکاء االصطناعي:  خطة التنفیذ

املحور الثالث: کیف تلعب الکفاءة البشــریة مصفوفة التغییر 
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برنامج املنتدى

أهمیة القیادة يف تعزیز االبتکار التنظیمي

منظمة تقییم نضج الذکاء االصطناعي:  خطة التنفیذ

کیف تلعب الکفاءة البشریة مصفوفة التغییر

د. جون کالوغراکیس

د.رامي شاهین

د. عبد القادر دهمان

الخمیس
٢٠-٠٢-٢٠٢٠

الیوم

2
الجمعة 

٢١-٠٢-٢٠٢٠

الیوم

3
السبت

٢٢-٠٢-٢٠٢٠

الیوم

٠٩:٠٠ - ١١:٠٠: الجلسة األولی

١١:١٥   - ١٣:١٥: الجلسة الثانیة

١٤:٠٠ - ١٦:٠٠: الجلسة الثالثة

١١:٠٠-١١:١٥: استراحة قهوة

١٣:١٥-١٤:٠٠: استراحة الغداء

٠٩:٠٠ - ١١:٠٠: الجلسة األولی

١١:١٥   - ١٣:١٥: الجلسة الثانیة

١٤:٠٠ - ١٦:٠٠: الجلسة الثالثة

١١:٠٠-١١:١٥: استراحة قهوة

١٣:١٥-١٤:٠٠: استراحة الغداء

٠٩:٠٠ - ١١:٠٠: الجلسة األولی

١١:١٥   - ١٣:١٥: الجلسة الثانیة

١٤:٠٠ - ١٦:٠٠: الجلسة الثالثة

١١:٠٠-١١:١٥: استراحة قهوة

١٣:١٥-١٤:٠٠: استراحة الغداء

ISTANBUL
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920$720$

GENERAL DIRECTOR:
Ahmad Al Taweel

Reference for Consultation and Business Development 

الحقیبة الثالثةالحقیبة الثانیةالحقیبة االولی

1120$
إقامة فاخرة ٤ أیام يف 

نزل ٥ نجوم 
املنتدى

التنقل من وإلی املطار
شارة مخصصة

شهادة مشارکة
حقیبة املنتدى العلمي

الغداء خالل أیام 
املنتدى

استراحة القهوة
السیاحة داخل 

اسطنبول
الحفلة

رسوم املنتدى

إقامة فاخرة ٤ أیام يف 
نزل ٤ نجوم 

املنتدى
التنقل من وإلی املطار

شارة مخصصة
شهادة مشارکة

حقیبة املنتدى العلمي
الغداء خالل أیام 

املنتدى
استراحة القهوة
السیاحة داخل 

اسطنبول
الحفلة

املنتدى
التنقل من وإلی املطار

شارة مخصصة
شهادة مشارکة

حقیبة املنتدى العلمي
الغداء خالل أیام 

املنتدى
استراحة القهوة
السیاحة داخل 

اسطنبول
الحفلة
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